Smart Alarms™
AddSecure Connect Intercom
AddSecure Connect Intercom ger dig en problemfri och
framtidssäker kommunikationslösning över 4G för din porttelefoni.
Introduktion
Många tycker idag det är självklart att
kunna öppna porten för sina besökare
direkt med mobilen. För detta behövs en
bra kommunikationslösning till vilken
porttelefonen är ansluten.
I takt med att kopparnätet läggs ned har många
porttelefonisystem istället kopplats upp mot
telenätet via s.k. ATA-boxar (Analog Telefoni
Adapter). Dessa lösningar uppfattas ofta som
instabila, då de kan behöva omkonfigureras vid
t.ex. strömavbrott. Denna behöver dessutom
göras på plats, vilket är både tids- och
kostnadskrävande.
Lösning
Connect Intercom är en molnbaserad tjänst
som erbjuder digital kommunikation från

porttelefon till den besöktes telefon. Samtalet
går via 4G och erbjuder tvåvägskommunikation
av högsta talkvalitet.
Terminalen – en Edge VS5051 alt.
VS5010 (utan kapsling), vilken ansluts till
porttelefonisystemet, digitaliserar den analoga
talsignalen från porttelefonen och kopplar
upp samtalet till ett valfritt fördefinierat
telefonnummer via Connect molntjänst.
Förbindelsen testas dagligen, varför ett eventuellt
avbrott snabbt kan upptäckas och åtgärdas.
Fördelar
• Lätt att installera och konfigurera

• Kräver ingen omkonfiguration
• Framtidssäker med VoIP över 4G
• SIM-kort förmonterat vid leverans

For a safer and smarter world

Genom att installera en terminal från AddSecure i anslutning till befintligt eller nytt porttelefonisystem
kan du koppla upp ett samtal direkt från besökaren till den boendes telefon eller mobiltelefon. Samtalet
går via 4G nätet och är inte beroende av annan internetuppkoppling. Porten öppnas sedan enkelt med en
knapptryckning på den uppringdes telefon.
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AddSecure Connect
AddSecure Connect är en molnbaserad
tjänsteplattform för säker och övervakad
kritisk kommunikation för ett antal
applikationer inom fastigheter. Den
underlättar för installatörer och
skapar trygghet och flexibilitet för våra
fastighetskunder.
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Terminal Edge VS5051
Mobilnät: 4G/3G/2G
Dial Capture för analoga talpaneler
Ingångar: 4 st
Utgångar: 3 st
Matningsspänning: 10,5 till 28V DC
Batteri: 7,2V NiMH, 3000mAh (laddningsbart)
Kapsling i stål
Storlek (LxBxD): 150x170x51mm
Vikt: 1,2 kg
Artikelnr: 22 400 101
E-nr: 63 905 30

Många fastighetsägare väljer idag att
samla sina larmkommunikationstjänster
hos AddSecure för att kunna använda
AddView, vilket är ett webb- och
appbaserat verktyg som ger full överblick
på alla larmhändelser. Naturligtvis kan
AddView användas även för Connect
Intercom så att eventuella incidenter
snabbt kan aviseras via AddView.

